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  FICHAS JURÍDICAS 
 

TITRE DE SEJOUR  

(AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIATEMPORÁRIA)  

PAI OU MÃE DE CRIANÇA FRANCESA 

 

O  « titre de séjour » (autorização de residência temporária) para o pai ou a mãe de criança 

francesa, é expedido de pleno direito, ou seja, sem poder de apreciação da prefeitura. Apenas 

o estado  de poligamia ou a ameaça à ordem pública podem levar a prefeitura a recusar a 

expedição do “titre de séjour”.  

 

Quais são as condições para a obtenção de um “título de séjour” na qualidade de  pai ou 

mãe de criança francesa ? 

 

É expedido ao estrangeiro, pai ou mãe de uma criança francesa menor,  um “titre de séjour” 

se : 

- ele/ela  justificar ser o pai/mãe da criança 

- ele/ela justificar contribuir efetivamente ao sustento e à educação desta criança 

desde seu nascimento ou há pelo menos 2 anos. 

 

Esta « carte de séjour » pode ser solicitada mesmo se o estrangeiro esteja em situação ilegal 

no território. Esta « carte de séjour », é válida um ano.  

 

Atenção :  

Se a prefeitura estimar que o laço de parentesco é resultante de uma fraude, ela recusará a 

expedição do “titre de séjour”. Ela poderá asinalar a fraude ao Promotor de Justiça que poderá 

atacar em justiça, os autores do  falso reconhecimento da criança.  

 

Qual é o procedimento para solicitar um “titre de séjour” na qualidade de cônjuge de 

francês/francesa? 

 

O procedimento é o mesmo que para  qualquer  carte de séjour « vie privée et familiale ».  

(autorização de residência temporária”vida privada e familiar”) 

 

Ver ficha jurídica « Como obter um titre de séjour ? » e o site da Prefeitura da Guiana : 

http://www.guyane.pref.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-en-France/Titres-de-

sejour/1ere-demande-de-titre-de-sejour2  

 

Quais são as condições para obtenção de uma  carteira de residente na qualidade de pai 

ou mãe de criança francesa ? 

 

O pai ou a mãe estrangeiros de uma criança francesa podem pedir  a expedição da carteira de 

residente válida 10 anos,  se eles  justificarem : 

 

-  residência de no mínimo 3 anos, respaldada numa “carte de séjour temporária” 

expedida  na qualidade de pai ou mãe  de criança (s) francesas 

- a contribuição ininterrupta ao sustento  e  à educação da criança 

- Sua integração republicana. 
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